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INTRODUÇÃO 

Nos termos do ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(Decreto lei n.º54-A/99), vem o executivo da Junta de Freguesia da Gafanha da 

Nazaré, com sede sita na Av. José Estevão n.º494, na Gafanha da Nazaré, NIPC N.º 

510 833 160, apresentar o Relatório de Gestão referente ao exercício compreendido 

entre os dias 05 de setembro de 2018 e 04 de dezembro de 2018. 

 

EVOLUÇÃO DA GESTÃO NOS DIFERENTES 

SECTORES DE ACTIVIDADE DA JUNTA DE 

FREGUESIA 

Conforme determina a Lei n.º169/99 de 18 de setembro e alterações introduzidas pela 

Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, assim como a Lei 75/2013 no seu Art.º 11, o 

Executivo desta Junta de Freguesia submete à apreciação da Assembleia de Freguesia 

o Relatório de Atividades que em conformidade com a referida lei deve ser 

apresentado durante o mês de dezembro. 

Pretendemos com este relatório de gestão, fazer um balanço daquilo que foram alguns 

dos pontos mais relevantes da atividade do Executivo ao longo destes 92 dias.     

A entrada e vivência neste último trimestre do ano, trouxe-nos exigências acrescidas, 

por força das várias circunstâncias a que tivemos que dar respostas, para o podermos 

viver com relativa tranquilidade. O reapetrechamento da Freguesia para viver o 

Outono e o Inverno, obrigam-nos sempre a cuidados grandes, com os cursos para 

drenagem das águas existentes na Freguesia, a sua capacidade de drenagem, e todos 

elementos que compõem estes sistemas. 

Assim, pretendemos com este relatório, elencar o que de mais importante aconteceu 

no período de referência.  

Referenciamos;  
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FUNÇÕES SOCIAIS:  

125 anos de Vida do Farol da Barra.   

 
Há 125 anos, acendeu-se na Freguesia da Gafanha da Nazaré, uma nova luz para guiar 

aquele, que mais dela precisavam e ainda hoje precisam, pese embora os tempos e as 

novas tecnologias, sejam hoje bem diferentes. Fá-lo naturalmente do Farol da Barra, 

ex-libris da nossa Freguesia, muito bem gerido pela Marinha Portuguesa e que hoje, 

ao contrário de noutros tempos idos, está ao serviço da população também em terra.  

Neste ano em que se comemoram os seus 125 anos de vida, mais concretamente no 

dia 15 de outubro, quase atingiu os 15.150 visitantes, desempenhando para além da 

sua função primária, de vigia para as embarcações na sua orientação, evitando desta 

forma que muitas naufragassem nos bancos de areia, devido à ilusão que a costa 

causava aos navegantes, pela sua planura e com a suas elevações mais visíveis, muito 

afastadas do mar, ao dar-se a conhecer aos navegantes como terra firme.  

A sua imponência e história fazem dele uma peça única. Os seus 62 metros de altura, 

era à data da sua construção o 6.º maior do mundo, sendo ainda hoje o mais alto de 

Portugal, o 2.º mais alto da Península Ibérica. A sua lente tem um alcance de 23 

milhas, milhas náuticas, o equivalente a cerca de 43 Km em linha reta. Para o visitar e 

ter no seu topo uma vista deslumbrante e única, o visitante tem de subir 288 degraus 

em caracol. Chegar lá acima, é tocar o céu e ter uma visão estonteante do que nos 

rodeia. Uma curiosidade sobre esta maravilha. Custou ao estado português a módica 

quantia de 255,00 € ou seja 51.000$00. A Freguesia da Gafanha teve um papel 

importante nos contributos que disponibilizou, para que esta celebração tivesse a 

dignidade que o monumento impunha. A aquisição de um tolde para o espaço da 

receção e a execução de um folheto publicitário do Farol, são disso um bom exemplo. 

O Ponto alto destas celebrações, aconteceu no passado dia 22 de outubro com a 

presença do Exmo. Sr. Vice-Almirante, Luis Carlos de Sousa Pereira, que veio 

presidir às comemorações da efeméride. 
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SUPORTE BÁSICO DE VIDA – DIA MUNDIAL. 

Numa parceria quadripartida entre o Centro Hospitalar Baixo Vouga, a Junta de 

Freguesia da Gafanha da Nazaré, a Camara Municipal de Ílhavo e a Escola 

Secundária da Gafanha da Nazaré, realizou-se no passado dia 16 de outubro, uma 

atividade integrada no Dia Mundial dedicado à prática do Suporte Básico de Vida 

para Todos, com o objetivo de sensibilizar e dar ferramentas que facilitem esta 

prática em situação de emergência. A participação de Técnicos altamente 

especializados do CHBV, que implementarem uma parte teórica e depois uma parte 

prática, permitiram dotar os cerca de 190 alunos de todas as turmas do 10.º ano e seus 

acompanhantes, num total de cerca de 215 intervenientes, de uma capacitação 

especifica para poderem atuar em situação de emergência nesta componente do 

Suporte Básico de Vida. Com um garrafão de água de 5 litros, que os alunos 

trouxeram, com uma T-Shirt que a Camara Municipal ofereceu, realizou-se a 

formação que decorreu duma forma muito entusiasta e consciente. A Fruta e a água, 

distribuídas a cada um dos intervenientes pela Junta de Freguesia, trouxeram à 

iniciativa uma nota mais saudável nas regras da boa alimentação que devemos seguir. 

A prestação dos destinatários da iniciativa foi exemplar, desde o primeiro ao último 

minuto da sessão de trabalho que decorreu durante 2h30, sendo enaltecida por todos 

os que estiveram por traz da organização desta iniciativa. Vamos com certeza, voltar a 

repetir, por ventura e dada a importância da iniciativa, mesmo fora do enquadramento 

temporal do dia e num âmbito mais alargado de público. 

Esta iniciativa tinha como objetivo ser realizada em duas unidades escolares do 

Distrito. Aconteceu na Gafanha da Nazaré e em Aveiro, na Escola Secundária da 

Gafanha da Nazaré e na Escola Homem Cristo. O papel da Junta foi fundamental, 

ainda antes da intervenção da CMI, para trazer este projeto para a nossa Freguesia. 
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1.ª CAMINHADA SOLIDÁRIA – EDUCAR PARA A VIDA. 

 

A Junta de Freguesia, foi parceira com as Irmãs de Maria de Schoenstatt, na 

organização e realização da 1.ª Caminhada Solidária. Esta ação, que se destinou a 

angariar fundos para a creche daquela instituição, teve cerca de 150 participantes, 

que fizeram um percurso dentro da Freguesia, com o intuito de sensibilizarem as 

pessoas que acompanharam de perto esta iniciativa. 

Todos os participantes, tiveram de adquirir uma T-Shirt, que no fundo se concretizou 

no resultado do apoio financeiro para a Instituição, tendo ainda sido distribuida uma 

garrafa de água e uma peça de fruta. A caminhada, teve um percurso com 6,4 Kms e 

decorreu sempre com muita ordem e boa disposição. A caminhada teve o seu inicio e 

o seu términus no Santuário de schoenstatt e durou cerca de 2h30m. 

Esta 1.ª caminhada Solidária tinha como lema “Educar para a Vida”, ou a mesma 

não tivesse como referência as crianças mais pequenas, pese embora a educação de 

adultos também seja muito importante na vida.  
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4.ª EDIÇÃO DO TORNEIO DE MOLLKY DA RIA. 

 

A Junta de Freguesia, foi parceira conjuntamente com o Lions Clube de Ílhavo e com 

a Bussola Partilhada, em mais uma edição do Torneio de Mollky da Ria, 

nomeadamente a sua 4.ª Edição. 

Este torneio, que começou por iniciativa e compromisso do Lions com a Junta de 

Freguesia, é totalmente custeado pela Junta e tem sido de ano para ano um crescente 

sucesso. Começamos na primeira edição com 6 equipas, em que as inscrições são 

abertas a todos, tendo o evento deste ano, a participação de 24 equipas. Neste Torneio 

os participantes têm entre os 8 e os 88 anos e caracteriza-se por permitir momentos 

gratificantes, promovendo novos conhecimentos, diversão e acérrima competição 

salutar. 

Desta vez e com grande classe, o primeiro lugar veio para a Junta de Freguesia e para 

a Bussola Partilhada, dado que ambas constituíram uma equipa, que acabou por se 

sagrar campeã, desta edição. Os Presidentes da Junta e da Bussola, foram os 

participantes e de forma muito divertida e desportiva conseguiram um desiderato para 

o qual não se tinham mentalizado no inicio. No entanto a prova foi decorrendo, 

terminando com o resultado atrás referenciado. Desta vez, o primeiro lugar saiu 

literalmente à casa, como se costuma dizer. 
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PROCISSÃO NA RIA EM HONRRA DE Nª SENHORA DOS NAVEGANTES. 

 

No passado dia 16 de setembro, realizou-se uma vez mais, sobre a batuta do Grupo 

Etnográfico da Gafanha da Nazaré, a procissão em honra da N.ª Sr.ª dos Navegantes. 

Este evento que de ano para ano, tem aumentado o número de participantes na Ria e o 

número de cidadãos, fixados nas margens, desde a Friopesca até ao Forte da Barra, 

passando por S. Jacinto, fazem dele um ícone da religiosidade no Concelho e em 

particular da nossa Freguesia. 

A extraordinária organização que o Grupo Etnográfico empresta a este momento, 

traduz-se num marco de Fé, de devoção e de louvor para todos aqueles que fazem do 

mar a sua forma de ganhar a vida e também daqueles que em terra dependem do seu 

trabalho. 

Para além das festividades religiosas, realiza-se também o festival de folclore, que 

junta coletividades de vários pontos do país e onde a etnografia é reproduzida no 

melhor da sua essência.  

Para que tudo isto aconteça e decorra com normalidade, os contributos da Polícia 

Marítima, do Porto de Aveiro, da Paróquia da Gafanha da Nazaré, da Camara 

Municipal de Ílhavo e da Junta de Freguesia, são fundamentais e indispensáveis, para 

não deixar perder esta tradição tão relevante para as nossas gentes. 

 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_2xTG7U5kNik/TJkXsAXVz3I/AAAAAAAAALw/CKCUE2fZ7XM/s1600/DSC04711.JPG&imgrefurl=http://gegn.blogspot.com/2010/09/nossa-senhora-dos-navegantes_21.html&docid=Qkq8DrC6CGhHlM&tbnid=JoQBn6TjBxeF7M:&vet=10ahUKEwi62vb3pfTeAhXiBsAKHfzzCbEQMwhgKBYwFg..i&w=1600&h=1200&bih=510&biw=1097&q=etnografico da gafanha da nazare, prociss%C3%A3o na ria&ved=0ahUKEwi62vb3pfTeAhXiBsAKHfzzCbEQMwhgKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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182º ANIVERSÁRIO DA FILARMÓNICA GAFANHENSE. 

 

A Instituição mais antiga do nosso Concelho e da Freguesia da Gafanha da Nazaré, 

comemorou nos dias 13 e 14 de outubro, o seu 182.º Aniversário. Num fim de 

semana cheio de simbolismo, honrou-se a memória daqueles que trouxeram esta 

carismática Instituição até aos dias de hoje. A tradicional romagem ao cemitério da 

Freguesia,  com a deposição de flores nas campas de alguns daqueles que já nos 

deixaram.  

També a Missa do aniversário, já se tornou num momento alto de compromisso entre 

o cultural e o religioso, com obras especificamente preparadas para a ocasião e que 

nos fazem sentir muito bem. Quando a qualidade, se alia a uma sonoridade de 

excelência, os momentos que vivemos fazem-nos sentir bem, e fazem de nós uns 

privilegiados, por podermos usufruir na nossa Freguesia de momentos únicos. 

Para além de tudo isto, o Concerto de Aniversário que decorreu na Fábrica das Ideias, 

foi mais um grande momento, com peças únicas a serem interpretadas pela 1.ª vez e 

que denotam a extraordinária evolução que a Filarmónica Gafanhense, tem tido na sua 

longa vida. 

Muita gente nova, alguma gente mais madura, juntam-se numa simbiose própria de 

uma Grande Família onde o compromisso é total e extravasa muito o conceito 

tradicional de uma Banda. A qualidade do seu Maestro é inequívoca e esse é sem 

dúvida um dos grandes motores que puxam para a frente esta nossa Instituição de 

Referência. Pena é que o auditório da Fábrica das Ideias, ainda não esgote, para ouvir 

e aplaudir, quem dá tudo de si para os outros. 

À Filarmónica Gafanhense, ao seu Maestro, aos seu Músicos, à sua Direção e a quem 

vive à sua volta, o nosso muito obrigado por tanta dedicação e qualidade.  
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GAFANHA DA NAZARÉ 100% ECO - ESCOLAS. 

 

O nosso compromisso para eventualmente sermos uma Eco Freguesia, XXI, recebeu 

no passado dia 21 de novembro, mais um forte empurrão. O trabalho feito em parceria 

com a Camara Municipal e as Escolas (todas) da nossa Freguesia produziram uma vez 

mais resultados dignos de destaque. Vivendo num Eco Município, que mantém os 

seus 100% de Eco Escolas, somos por isso mesmo também nós, uma Eco Freguesia, 

com 100% das suas escolas, a serem também elas, Eco escolas. 

Somos o único Município no continente, com este desiderato de sermos 100% eco 

escolas. Num universo de 31 estabelecimentos de ensino, a Gafanha da Nazaré, 

contribui com 10 delas, onde o nosso investimento na área da educação ambiental, 

tem sido grande. Esta distinção, atribuída pelo Projeto Eco Escolas nacional, realça 

bem a preocupação que temos na formação cívica das crianças que frequentam todos 

os estabelecimentos de ensino da Freguesia. 

Pelo atrás exposto, queremos deixar uma nota de realce, para a Equipa da Camara que 

trabalha neste processo, ao Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré e 

respetiva Direção, às Instituições Privadas que connosco colaboram, aos Alunos, aos 

Pais dos alunos e  Encarregados de Educação, aos Professores e Educadoras, e 

naturalmente à Junta de Freguesia e à sua Equipa que sempre esteve, está e estará na 

linha da frente nos apoios, a vários  níveis. 
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FUNÇÕES GERAIS: 

 

TEAM – A Junta de Freguesia, fez-se representar no X TEAM Nautimodelismo, que 

decorreu no dia 16 de setembro na Praia do Jardim Oudinot. Pese embora o facto de 

no mesmo dia acontecerem as festividades em honra de Nª Sr.ª dos Navegantes, o 

Executivo fez-se representar por quatro dos seus cinco elementos, num momento de 

incentivo e de confraternização com esta Associação. 

 

Basquetebol do Grupo Desportivo do Gafanha – No passado dia 15 de setembro, o 

Presidente de Junta esteve em mais um arranque de época desportiva do Basquetebol 

do Gafanha. Apesar das contrariedades, uma nova vida recomeça, com objetivos 

delineados e reforçados, no sentido de potenciar vivências salutares aos nossos mais 

jovens, aliando o trabalho de grupo ao desporto  

Festa dos Bacalhoeiros – Realizou-se no passado dia 22 de setembro, primeiro no 

Museu Marítimo de Ílhavo e depois no Jardim Oudinot, a 2.ª Edição deste evento. 

Nele se juntaram Pescadores bacalhoeiros de vários pontos do país, a saber; Peniche, 

Povoa do Varzim, Fuseta, Cachinas, Ílhavo, entre outras. Os reencontros, as histórias 

partilhadas e a boa camaradagem que se viveu, faz deste evento mais um marco, num 

território que tem o Mar por Tradição. A Freguesia esteve representada pelo seu 

Presidente. 

Festival dos Cabelos Brancos – Os Membros do Executivo, estiveram presentes na 

cerimónia de abertura do Festival dos Cabelos Brancos. Participaram nos diferentes 

momentos que aconteceram no Jardim Henriqueta Maia. Este novo formato para a 

anterior semana da Maioridade, revelou-se um sucesso a todos os níveis. A interação 

e participação dos “Maiores” foi fantástica e enternecedora. Envelhecer com 

qualidade e condição, são cada vez mais uma aposta do Município no seu todo e das 

Freguesias em particular. 
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Bussola Partilhada – Torneio Bacalhau com Petanca – Realizou-se este ano no dia 

29 de setembro, no Jardim Oudinot, numa organização conjunta da Bussola Partilhada 

com a Junta de Freguesia, a 9.ª Edição do Torneio “Bacalhau com Petanca. Trazendo 

até nós, gentes de vários pontos do país, já se tornou característico pelos prémios que 

oferece aos vencedores. Bacalhaus. Mais um relevante sucesso. 

RegioStars 2018 – Com um enorme Orgulho, associamo-nos à Camara Municipal de 

Ílhavo, à Vista Alegre e ao Grupo Visa beira, pela distinção tão relevante, com que foi 

agraciada no passado dia 9 de outubro em Bruxelas e atribuída pela Comissão 

Europeia. Mais uma vez, temos o gosto de estar no centro das atenções, pelas 

melhores razões. 

Smart Schools – O Presidente da Junta de Freguesia, participou no passado dia 10 de 

outubro, num Workshop “Smart Schools”, onde as suas propostas foram realçadas 

como importantes e muito relevantes para todos nós. Uma vez mais o ambiente e a 

forma de o tratar, por via da recolha dos resíduos e posicionamento dos seus 

equipamentos, foram considerados relevantes e inovadores. 

Rede de Violência Doméstica – Decorreu no passado dia 18 de outubro no Salão 

Nobre da Camara Municipal de Ílhavo, uma sessão de trabalho sobre a Violência 

Doméstica, onde esteve o Presidente. 

Bombeiros Voluntários de Ílhavo – 1.º Passeio de Todo o Terreno – O Vice-

Presidente da Junta de Freguesia, representou, a mesma, na ação levada a efeito pelos 

Bombeiros Voluntários de Ílhavo no passado dia 20 de outubro. O 1.º Passeio de 

Todo o Terreno, foi mais um momento de convívio e desporto em que o 

relacionamento humano foi muito valorizado. 

NRP - BÉRRIO – A convite do Exmo. Sr. Comandante da Força Naval Portuguesa, 

Capitão-de-mar-e-guerra José Diogo Pessoa Arroteia, o Presidente da Junta de 

Freguesia, fez uma visita ao maior navio de guerra da Marinha Portuguesa, que esteve 

fundeado ao largo da Barra de Aveiro. Após nos inteirarmos do funcionamento 

daquele navio de apoio as tropas em cenários de conflito, foi gentilmente oferecido o 

almoço a bordo. O Presidente, ficou melhor inteirado e com conhecimento das 

missões a que aqueles homens e mulheres tem de responder em tempo útil.  
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Lusitano 2018 – Durante cerca de uma semana, decorreu o exercício militar 

LUSITANO 2018. Este exercício, que decorreu como se estivéssemos em cenário de 

guerra, envolveu os três ramos das forças armadas portuguesas, nomeadamente a 

Força Aérea, a Marinha e o Exército. No último dia do exercício, criada uma situação 

de resgate num país em conflito, o Presidente participou como os restantes 

convidados, viveram num cenário muito próximo da realidade que foram criado para 

o efeito. Ficamos a saber como proceder em situações de emergência, como se 

posicionam as nossas tropas dos diferentes ramos, como coordenam as operações e 

finalmente como preparam meticulosamente as ações para que daí advenha, segurança 

e sucesso. Os cenários que nos proporcionaram foram de tal forma reais, que tivemos 

fogo real no exercício, explosões de granadas e ataques às viaturas onde nos 

encontrávamos. Este convite, foi-nos gentilmente endereçado pelo Exmo. Chefe do 

Estado Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, em nome de sua 

Exa. O Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas. O Exercício decorreu na 

área militar de S. Jacinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ílhavo – Realizou-

se no passado dia 26 de outubro, na Fábrica das Ideias este seminário, subordinado ao 

tema “Educar as Crianças e Jovens para os Dias de Hoje”. O Presidente de Junta 

esteve na sessão matinal e teve a possibilidade de constatar a importância dos temas a 

debate. O Auditório esgotado, foi um sinal importante da relevância que hoje se dá a 

estas temáticas, que bem trabalhadas, formarão melhores cidadãos para o futuro. 

Dia de Todos os Santos – A Junta de Freguesia participou uma vez mais de forma 

muito ativa na preparação das solenidades do dia de Todos os Santos, em parceria 

com a Paróquia da Gafanha da Nazaré. Tudo esteve como deveria estar dando aos 

momentos vividos, a dignidade e solenidade que se impunha. Este facto, mereceu por 

parte do Sr. Prior da Freguesia um destaque relevante nas palavras que dirigiu à Junta 

de Freguesia. 



 

Assembleia de Freguesia de 12 de dezembro de 2018 
15 

Festa da Música e dos Músicos de Ílhavo – O Presidente de Junta esteve presente no 

passado dia 04 de novembro na Casa da Cultura de Ílhavo, para assistir ao brilhante 

espetáculo proporcionada pela Filarmónica Gafanhense e pela Música Nova de 

Ílhavo.  

 

Magusto dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo – Os Bombeiros de Ílhavo, mantém 

a tradição e continuam a convidar a Junta de Freguesia para estar presente no seu já 

tradicional magusto. Aconteceu mais uma vez este ano e no dia 9 de novembro, 

Presidente, Vice-Presidente e Tesoureira, estivemos com muito gosto junto da família 

que os Bombeiros gostam de reunir à sua Volta. Foi mais um momento bom de 

confraternização e partilha, que ajudam a fortalecer os laços que nos unem e que nos 

fazem mais fortes. 

39.º Aniversário da EB da Gafanha da Nazaré – O Presidente e o Vice-Presidente 

de Junta, estiveram nas comemorações dos 39 anos da EB da Gafanha da Nazaré, que 

decorreram naquele espaço. Associados aos professores, Alunos, Corpo Diretivo da 

Escola e Direção do Agrupamento, partilharam mais um momento de grande 

relevância para aquela Unidade de Ensino, quando colocaram à disposição dos 

alunos um portátil, para ser utilizado nas diferentes áreas de atuação do seu processo 

educativo. 

 

 

Festival de Gastronomia de Bordo – Pela 1.ª vez a Camara Municipal de Ílhavo, 

promoveu este festival. Numa parceria tripartida com os Municípios de Peniche e da 

Murtosa, pretende-se valorizar a gastronomia direcionada para tudo o que tem a ver 

com o bacalhau. Nesta 1 ª edição aderiram 13 restaurantes, sendo que 5 deles se 

situam na Gafanha da Nazaré. A Cerimónia de abertura aconteceu no porão do navio 

St. º André, onde o Presidente de Junta e o Presidente da Mesa da Assembleia de 

Freguesia da Gafanha da Nazaré, estiveram presentes.  
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6.ª Caminhada Solidária e 6ª Pedalada Solidárias – No passado dia 21 de outubro, 

o Presidente de Junta esteve nestas duas provas, numa perspetiva solidária em prol de 

um ex atleta da Bussola Partilhada, que ao ter falecido precocemente num acidente de 

trabalho, deixou a sua família em condições muito precárias. O espírito solidário da 

Bussola com o apoio da Junta de Freguesia, permitiram angariar equipamentos 

domésticos com alimentos, no montante de cerca de 1.700,00 €  

 

Aniversário da ADIG – Por compromissos anteriormente assumidos, o Presidente de 

Junta não pode estar presente nas comemorações do 25 aniversário desta Associação. 

Rede de Municípios para Adaptação Local às Alterações Climáticas – O 

Presidente esteve neste importante fórum de discussão, participando de forma ativa. 

Alertou para algumas necessidades prementes que tem a ver com esta temática e para 

as eventuais consequências, se não agirmos rapidamente. Alertou para a subida das 

águas no interior da Freguesia, assim como para a salinização dos terrenos 

envolventes, entre outras situações. Foi muito relevante esta ação, onde estiveram 

representados 33 Municípios, e as 11 Entidades que constituem a Rede. Estão hoje 

mais claras as estratégias que podem vir a ser implementadas para minorar os 

impactos relativos às alterações climáticas. 

43.º Aniversário da CERCIAV – Apesar do convite que gentilmente nos foi 

endereçado pela Direção da CERCIAV, não nos foi possível estar presentes, devido 

ao facto da alteração da hora da Cerimónia ter passado das 10h da manhã para as 

15h00. 

Dia Nacional do Mar – “O DORI” – No passado dia 16 de novembro, comemorou-

se o dia do mar por todo o Município. Integrado nesta comemoração, procedeu a 

Camara de Ílhavo à inauguração da escultura do “DORI”, que foi colocada na rotunda 

da Friopesca, assim conhecida, à entrada da Gafanha da Nazaré. É uma escultura em 

ferro, que tem dois elementos na vertical, dois Dóris, e que pretendem homenagear os 

muitos pescadores da Faina Maior que tanto viveram, lutaram, trabalharam e deram 

de si, em condições de extrema dificuldade, que por vezes até lhes custou a própria 

vida, na pesca desse bem essencial para todos nós que é o bacalhau. O Escultor 

Miguel Oliveira, quis deixar no 

simbolismo da peça, segundo o próprio, a 

Rudeza e a fragilidade da 

embarcação numa força maior de quem 

nela trabalhava. Os Pescadores. 
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XX Aniversário do CASCI – A Tesoureira da Junta de Freguesia, representou a 

mesma no espetáculo comemorativo dos 38 anos desta Instituição. 

Entrega das Bandeiras Eco Escolas – O Presidente de Junta, viveu mais um grande 

momento, no passado dia 21 na Casa da Cultura de Ílhavo. Com a sala a 

completamente esgotada, foram entregues a todas as escolas e jardins de infância da 

Freguesia, 10 Unidades de Ensino, as Bandeiras verdes do Eco Escolas. Somos uma 

Freguesia 100% Eco Escolas e também aqui a Junta de Freguesia muito se orgulha de 

poder contribuir decisivamente para este feito. 

 

 

Torneio de Nadador Completo e Torneio de Fundo – O Vice-Presidente e o Vogal 

Ricardo Mendes, estiveram na entrega dos prémios destes dois torneios, realizados 

pelo CAPDG na piscina da Gafanha da Nazaré. 
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Prof. Fernando Martins – No dia 24 de novembro, a Paróquia da Gafanha da 

Nazaré, entendeu promover uma justa homenagem ao Cidadão, Diácono, Prof. 

Fernando Martins, na data do seu aniversário, mas fundamentalmente pelos relevantes 

préstimos à Diocese, à Paróquia, à Sociedade em geral e aos Gafanhões em particular. 

A Junta de Freguesia não podia deixar de se associar a tão honroso convite, neste 

momento de distinguir um cidadão ímpar da nossa história e cultura. Ao Professor 

Fernando Martins, um bem-haja, por tudo o que tem sido e continuará a ser para as 

nossas gentes. 

 

 

Dia da Floresta Autóctone – Trabalhando para a melhoria dos ambientes, 

trabalhando para o Eco Escolas e Trabalhando para sermos uma Eco Freguesia, 

levamos a efeito no passado dia 23, em parceria com a EB da Gafanha da Nazaré, 

mais uma ação muito relevante. No dia da Floresta Autóctone, plantamos na EB, 13 

árvores autóctones, com os alunos, professores e Junta de Freguesia. Cada uma delas 

foi apadrinhada por uma turma, para que desta forma a responsabilidade de as manter 

vivas e pujantes se possa consolidar no tempo. A envolvência de todos e o 

compromisso num futuro mais risonho, são pequenos passos que nos enchem de 

esperança, para que com o nosso muito pequeno contributo, possamos ajudar a salvar 

o planeta ou o que ainda resta Dele. 

Continuaremos a incentivar os alunos no sentido da sensibilização para estas questões 

ambientais, tendo a certeza de que são eles o melhor veículo para fazer chegar a 

mensagem. Juntos e com boas práticas, teremos um planeta mais sustentável.  
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Concerto “Dia da Região” – O Membro do Executivo Ricardo Mendes, representou 

a Freguesia neste evento, no passado dia 21 de outubro, que assinala o dia da Região 

de Aveiro, a convite do Sr. Presidente da CIRA. O Concerto promovido pela 

Filarmonia das Beiras, foi o momento alto desta celebração. 

 

 

FUNÇÕES ECONÓMICAS: 

 

O QUE TEMOS FEITO? 

 

Nestes 92 dias, desenvolvemos uma atividade muito intensa em várias frentes na 

Freguesia. Desde trabalhos de recuperação de calça-a-portuguesa, à colocação de 

alcatrão, á colocação de toutevenant e a muita capinagem que fomos fazendo, 

trabalhamos arduamente. Promovemos a limpeza dos cursos de drenagem de pluviais, 

(valas), trabalhamos no Centro de saúde a ainda demos muito apoio no Social. Foram 

assim dias muito preenchidos com as nossas equipas de trabalho a darem de si, o seu 

melhor. 

Relatamos algumas dessas intervenções: 

 

Rua Júlio Dinis – Alcatrão. 

Rua S. Gabriel – Alcatrão. 

Rua Rodrigues Cabrilho – Alcatrão. 

Rua José Sardo Novo – Alcatrão. 

Rua João dos Santos – Alcatrão 

Rua S. João de Brito – Alcatrão 

Várias Ruas e Espaços na Praia da Barra 

Rua Fernando Pessoa – Agregado Britado. 

Ra Comendador Egas Salgueiro – Agregado Britado. 
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Corte de Arvores e Requalificação dos Passeios na Travessa Rua Gil Eanes. 

Trabalho Realizado no Centro de Saúde – Drenagem  

 

Entre Outros. 

 

 

 

 

 

LIMPEZA DE ESPAÇOS E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS 

 

Sabemos que as primeiras chuvas, são as mais difíceis de precaver. No entanto devido 

ao intenso trabalho que a nossa equipa de rua tem vindo a executar regularmente, ao 

contrários de muitas outras localidades vizinhas, os problemas com a drenagem das 

águas pluviais na Gafanha da Nazaré, tem decorrido de forma tranquila. Mesmo, 

quando o Leslie se fez sentir, os danos a estes níveis, foram mínimos. Tudo graças ao 

trabalho preventivo que vimos fazendo e que não podemos descorar. 

 

Rua Professor Caleiro – Corte e limpeza de vegetação. 

Rua D. Fernando – Corte e limpeza de vegetação. 

Travessa da Rua Júlio Dinis – Corte e limpeza de Vegetação. 

Rua Rainha Santa – Corte e limpeza de vegetação. 

Rua do Mota – Corte e limpeza de vegetação. 

Beco do Simões – Corte e limpeza de vegetação. 

Espaço da GNR – Corte e limpeza da vegetação. 

Rua Manuel Cravo Júnior - Corte e limpeza de vegetação. 

Rua da CERCIAV – Corte e limpeza de vegetação. 

Rua Gonçalves Zarco – Corte e limpeza de vegetação. 

EB – Gafanha da Nazaré – Corte e limpeza de vegetação. 

Rua Duque de Lafões – Corte e limpeza de vegetação. 

Rua S. Rui – Corte e limpeza de vegetação. 
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Rua Machado de Castro – Corte e limpeza de vegetação. 

 

Entre muitas outras.  

 

 

 

 

 

SITUAÇÕES QUE NOS PREOCUPAM NA FREGUESIA. 

 

Os alertas que aqui deixamos, servem também para reforçar as nossas preocupações, 

assim como eventualmente pressionar as diferentes Entidades a agirem no mais curto 

espaço de tempo possível. Assim referenciamos: 

 

ARVORES EM RISCO DE QUEDA – Temos na Freguesia, em particular na zona 

da Colónia Agrícola em zonas claramente identificas árvores de grande e médio porte, 

em risco de queda. Estas situações que foram atempadamente comunicadas às 

entidades que gerem o espaço público e que eventualmente tenham responsabilidades 

na salvaguarda da segurança pública, deverão a curto prazo tomar medidas nesse 

sentido. 

As Comunicações à Camara Municipal, que porventura as terá remetido para o ICNF 

e para as Infraestruturas de Portugal, tem como objetivo a resolução destas matérias 

na defesa do interesse das pessoas e dos seus bens. 

 

AS TAMPAS NOS PASSEIOS – Os atos de vandalismo que decorrem com uma 

frequência assustadora, continuam a causar-nos não mais do que pequenos sustos, 

felizmente. No entanto um dia poderemos ter um problema grave com estes 

comportamentos irresponsáveis e desprovidos de respeito pelos outros. Fá-lo 

naturalmente das tampas de pluviais, residuais ou de comunicações, que normalmente 

estão colocadas nas vias ou nos passeios e que são sistematicamente roubadas. As 

crateras que as suas ausências criam, onde podem com facilidade cair pessoas e 

animais, poderão ter consequências dramáticas se a sua reposição não for tratada 

atempadamente, o que nem sempre é possível. 

  

SUBIDA DO NIVEL DAS ÁGUAS NA MARGINAL – Temos discutido este tema 

com o Porto de Aveiro e com a Camara Municipal de Ílhavo, com grande frequência. 
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A Marginal junto à ria, tem vindo a degradar-se a olhos vistos, consequência das 

muitas vezes em que nas marés, as águas invadem aquela via. 

O perigo para quem circula, a impossibilidade de não fazer o escoamento das águas 

de dentro do povoado para a ria, o que deveria fazer-se com celeridade, a salinização 

dos terrenos envolventes, são alguns dos maiores problemas que conseguimos 

identificar.  

Sabemos que o Porto de Aveiro, a Camara Municipal de Ílhavo e a ADRA, estão a 

trabalhar num projeto que possa dar solução a este problema, mas o facto é o de que o 

tempo passa e ao que assistimos é o degradar da situação. O problema necessita de 

respostas urgentes e objetivas com as intervenções no terreno e não deixaremos de 

pressionar até á exaustão, até se encontrar uma solução a sua resolução. 

 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Atendimentos à População 

Num período largo de tempo e intenso, houve necessidade de um esforço grande de 

toda a equipa, no sentido de darmos as melhores, por vezes não as mais esperadas, aos 

cidadãos. Nesse contexto, o Presidente de Junta, fez com e sem marcação cerca de 

380 atendimentos neste período. 

 

Atestados 

Os nossos serviços administrativos, apenas com dois colaboradores, dado que o 

terceiro deles, continua de baixa desde meados de maio, emitiram no período que 

mediou entre as Assembleias de Freguesia, 249 atestados de vários tipos. 

 

Provas de Vida 

Ainda no mesmo período foram emitidas, 151 provas de vida, presenciais, dado que 

só em situações muito excecionais e comprovadas. 

  

Óbitos 

Os óbitos registados neste período na Freguesia, foram 32. 

 

Recibos 
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Para o Mercado emitidos 356, para os lugares concessionados e para os lugares não 

concessionados, os de Dia-a-Dia, foram emitidos 277 recibos. 

 

Canídeos. 

Os registamos para este período nos canídeos e nos gadídeos foram, 112 animais.  

 

Espaço Cidadão 

No espaço Cidadão, foram feitos 205 atendimentos no período, sendo que no 

acumulado do ano, já ultrapassamos os 600 atendimentos para as diversas Entidades. 

  

 

 

AGRADECIMENTO 

 

Pretendo desta vez, no que entendemos ser um ato de justiça para com aqueles que 

tantas vezes são maltratados, injustiçados e não compreendidos, nas funções que 

desempenham, deixar-lhes uma palavra de agradecimento, de estímulo, pela coragem, 

pela ousadia e pela resiliência, seu desempenho em circunstâncias por vezes tão 

adversas, colocando primeiro os outros e depois, eles próprios.  

Fá-lo dos Colaboradores da Junta de Freguesia, dos serviços de exterior, que tem 

sabido responder com eficiência e eficácia quando as situações assim o obrigam.  

No passado dia 13 de outubro, também passou pela Gafanha da Nazaré, o fenómeno 

Leslie. Uma tempestade tropical, que nos obrigou a estar a todos de prevenção, aptos 

para intervir em situação de emergência dentro da nossa condição, o que veio a 

acontecer. Foi uma noite violenta, estando a equipa da Junta de Freguesia nas ruas, a 

cortar arvores caídas, contentores espalhados nas vias, sinais de transito derrubados e 

partidos, entre muitas outras situações, que se resolveram para que tudo voltasse à 

normalidade com a maior brevidade possível e provocando o menor transtorno aos 

cidadãos. 

Esta equipa, coordenada pelo Presidente, deu resposta cabal ao que era mais premente 

no momento, correu riscos e respondeu dentro da sua condição, ao que lhe era exigido. 

Deixamos-lhes aqui o nosso reconhecido agradecimento, porque o entendemos justo 

e também, porque, o saber estar e dizer presente na hora certa, é o bem mais precioso 

de uma Equipa que se quer coesa e responsável no serviço que presta à causa pública. 
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Novo Trator – Aquisição Fechada. 
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           Transcrição das Referência Fotográficas 

 

Foto 1 - Intervenção em Pluviais no Centro de Saúde.  

Foto 2 - Trabalho efetuado nas Pluviais no Centro de Saúde.  

Foto 3-  Colocação de Alcatrão na via pública. 

Foto 4 - Calçada para reparação. 

Foto 5 - Intervenção em Pluviais na via pública. 
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Foto 6 - Limpeza de vala na Paralela A 25 lado Norte. 

Foto 7 - Limpeza de vala entre terrenos na Rua S. João de Brito. 

Foto 8 - Asfaltamento da obra do Interadministrativo. 

Foto 9 - Intervenção com corte de Arvores na Paralela a A 25 Norte. 

Foto 10 - Prémio RegioStars.  

Foto 11 - Lançamento no Estoril do Eco Freguesias XXI. 

Foto 12 - Suporte Básico de Vida na Escola Secundaria da Gafanha da Nazaré. 

Foto 13 - Inauguração da escultura “DORI” 

Foto 14 - Torneio de MolkY – A caminho da Vitória. 

Foto 15 - Torneio – Bacalhau com Petanca. 

Foto 16 - Lixo Junto aos Eco Pontos. 

Foto 17 - Sinais e Arvores destruídos. 

Foto 18 - Transbordo da água da ria na marginal. 

Foto 19 -  Tampa de saneamento Roubada 

Foto 20 - Bolo de Aniversário dos 25 Anos do Farol. 

Foto 21 -  Trator da Junta 

 

 

 

 

O Presidente do Executivo 

 

Carlos António das Neves Rocha 


